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بلدي

(مروان طحطح)

الحياة في الالمكان
روان ديب
ن ـجــح ع ــدن ــان ش ـيــا ف ــي ت ـحــويــل حـلـمــه إلــى
ح ـق ـي ـق ــة :أن ي ـج ـع ــل مـ ــن األرض امل ـق ـف ــرة
مـكــانــا لـلـحـيــاة .يـعـ ّـبــر عــن ه ــذا الـحـلــم بلغة
انكليزية تعلمها خ ــال األعـ ــوام العشرين
ال ـت ــي أم ـض ــاه ــا ف ــي كـ ـن ــدا ،وت ـن ـقــل خــالـهــا
ب ــن ع ــدد م ــن ال ــوالي ــات األم ـيــرك ـيــة .ه ـنــاك،
تـكـثــر االس ـت ــراح ــات ف ــي امل ـنــاطــق الـفــاصـلــة
بني الواليات واملــدن .عندما قـ ّـرر العودة إلى
ّ
لبنان ،لكي يكبر ولديه هنا ،لم يفكر كثيرًا

في العمل الذي سيختاره ليعيل عائلته .دفع
املبلغ الــذي كــان في حوزته لشراء بوسطة
ال تعمل ،وتأهيلها لتصبح استراحة يتوقف
عندها سالكو طريق ضهر البيدر ـ صوفر،
باتجاه بيروت.
يصف فكرته ،التي وضعها موضع التنفيذ
ق ـبــل ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،ب ــال ـخ ــاق ــة .ل ــم يحتج
إل ــى ال ـك ـث ـيــر إلق ـن ــاع رئ ـي ــس ب ـلــديــة صــوفــر
باألمرّ .أهل قطعة األرض التي كانت مليئة
بالنفايات ،وحصل على املوافقة القانونية
الالزمة وبدأ عمله 24 .ساعة على  ،24يعمل

مــن دون تــوقــف بـمـســاعــدة فـتــى أو فتيني.
وهو عمل يتيح له تعليم ولديه ،والقيام بكل
الواجبات االجتماعية املطلوبة منه ،من دون
أن يطلب مساعدة من أحد.
يتوقف امل ـ ّـارة بسياراتهم ليشربوا فنجان
ق ـهــوة ،ويـسـتـمـتـعــوا بــاملـنـظــر الـجـمـيــل الــذي
تكشفه صوفر .هنا ،ممنوع رمي النفايات
وخاصة أعقاب السجائر ،كما تشير األوراق
الصغيرة التي ألصقها على البوسطة .وهنا،
ال حاجة إلــى لــوحــات ،حتى في االستراحة
الصغيرة املقفلة التي بدأ ّ
يعدها الستقبال

فصل الشتاء .يبدي ّ
شيا سعادته بما يقوم
ّ
ب ــه ،وه ــو الـ ــذي تـعــلــم امل ـصــارعــة ف ــي لبنان
عـلــى يــد األخــويــن س ـعــادة ،وعـمــل فــي كندا
مصارعًا في األحياء ،street fighter ،يقول.
ه ــذه امل ـه ـنــة ت ـطــرد ال ـخ ــوف م ــن ق ـل ـبــه ،ومــن
قلوب ّرواد االستراحة اللطيفة التي ابتكرها.
يبتسم للجميع ،مستفيدًا مــن شخصيته
اإليـجــابـيــة وم ــن وصـيــة ًوالــدتــه لــه وإلخــوتــه
قـبــل وفــاتـهــا ،وك ــان طـفــا فــي الـعــاشــرة «ال
تتشاجروا مع أي أحد بسبب املــال» .يقول:
هذا ما تركته لنا.

